
Styremøtereferat 
 

Styremøte ble avholdt på ”Indre Hammer” 26. mai 2012 

 

Tilstede: Knut, Jan Gunnar, Tom Ove, John Werner og Torunn 

Fravær: Erik 
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1. Styremøtereferatet ble gjennomlest og vedtatt. 

 

2. Bygg og vedlikehold 

Arbeid utført: 

a. Vestvegg på låven, over vannbrett, er skiftet. Veggen er malt. Videre restaurering 

av låven skal avventes til huset er ferdig. 

b. Det er lagt ned drensrør i grøft bak huset for å fjerne overflatevann. Det er planlagt 

ny løsning for nedløp slik at både overflatevann og takvann kan dreneres i ned i 

grunnen uten at løv tetter takrennen. 

c. Støpt fundament for flaggstang (12 m aluminiumstang donert av Tom) 

 

Arbeid som gjenstår utvendig 

a.  Nye raftekasser er under arbeid. 

b. Noe utvendig maling 

c. Gelenderet utenfor inngangspartiet må skrapes for maling slik at det kan tørke før 

det males på nytt.  

d. Forlenge slangen ned i brønnen slik at det blir enklere å rengjøre denne. 

e. Rette opp og male naustet. Tore har tatt på seg å utføre dette arbeidet. Han kjøper 

maling og leverer regning til Jan. 

f. Det er dårlig vanntrykk. Rørene er underdimensjonert og vurderes byttet ut. 

 

Arbeid som gjenstår innvendig 

d. Panel i loftstuen 

e. Trinn over brannstige 

f. Isolere og panele i ny kjeller.  

g. John og Tom ser på ”trappeløsning” mellom kjeller og 2.etg 

h. Det avventes med tanke på hva vi ønsker å benytte ”besteforeldresoverommet” 

til. Det er fremmet forslag om takvindu i dette rommet slik at det kan benyttes til 

soverom. 

 

 



3. Økonomi 

 

a. Per 31.12. 2011 har vi kr 29 871,70,- disponibelt på konto. 

 

b. Jan kjøper en sirkulasjonsvifte som kan settes på ovnen og som vil sørge for fordeling 

av varme i huset. http://www.ecofan.no/ 

 

c. Jan kjøper så snart som mulig 3 stk skumapparater til fordeling i huset. Han snakker 

med Erik om anskaffelse av 4 stk brannvarslere. 

 

For å kunne dekke løpende utgifter er det besluttes at hver eier betaler inn kr 5000,- før 

01.september 2012. 

 

 

4. Gjennomgang av statutter og husregler 

a. Punkt 1. i husreglene er endret og lyder nå som følger: 

1. Rengjøring: Etterlat stedet i den stand du ønsker å finne det.  

Kjøleskapet tømmes, og det henstilles til ikke å etterlate mat i fryseren. 

b. Punkt 4. i husreglene er nytt og lyder som følger: 

4. Gjenstander/eiendeler (løsøre) kan ikke lånes/fjernes uten styrets godkjenning 

Se for øvrig oppdaterte husregler vedlagt. 

 

5. Eventuelt 

 

      Takk til tante Bjørg og onkel Gunvald som donerer salong til loftstuen.  

       

  

Neste styremøte bør legges sammen med en ny dugnadshelg i mai 2013. 

 

 

 

Telefon og e-postadresse til styremedlemmene: 

Knut mobil: 90693119, e-post: knusv@online.no 

Tom-Ove mobil: 91843535, e-post: tom-ovh@online.no 

Jan Gunnar mobil: 47255047, e-post: jan.hammer@asarias.no 

Torunn mobil: 97190421, e-post: torunn.hammer@gmail.com 

Erik mobil: 41409500, e - post: erikhammers@gmail.com 

Jon Werner mobil: 41458852, e-post: j-brec@online.no 

 

 

Oslo 30. mai 2011 Torunn K. Hammer 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecofan.no/
mailto:jan.hammer@asarias.no


 

 

 

 

HUSREGLER FOR BRUK AV HAMMEREN  
1. Rengjøring: Etterlat stedet i den stand du ønsker å finne det.  
Kjøleskapet tømmes, og det henstilles til ikke å etterlate mat i fryseren. 
 
2. Søppel: All søppel tas med. Gul sekk kan kjøpes på bensinstasjonen og etterlates langs vegkanten.    
Sekken blir plukket opp av renoveringsetaten. Matavfall kan kastes på muren ved bekken bak fjøset.  
 
3. Båt med utstyr låses inn i naustet.  
 
4. Gjenstander/eiendeler (løsøre) kan ikke lånes/fjernes uten styrets godkjenning 
 
5. Fremleie tillates ikke.  
 
6. Det henstilles til at all røyking foregår utendørs.  
 
7. Sjekking av brannvarslere ved ankomst (en er montert på kjøkkenet, en i gangen på ”loftet”).  
 
8. Brukere av Hammeren betaler kr. 500,- per uke, eller kr. 75,- per dag for faktiske utgifter til strøm 
og forsikring. Beløpet betales inn til kto. 8906.15.88133



 


